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SIMPÓSIO ONLINE No 86
Simpósio:
DIÁLOGOS DE FONTES ABRANGENTES DOS DIREITOS HUMANOS E A
EFETIVIDADE DA JUSTIÇA, AS VULNERABILIDADES E A SUSTENTABILIDADE:
PAÍSES EMERGENTES
Coordenadoras:
Nome da Coordenadora 1: Regina Vera Villas Bôas
Vinculação Institucional: Programas de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
Resumo Curricular: Bi-Doutora em Direito das Relações Sociais (Direito Privado) e em
Direitos Difusos e Coletivos, Mestre em Direito Privado, Graduada em Direito, todos pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Pós-Doutora em Democracia e Direitos
Humanos pela Universidade de Coimbra (Portugal). Coordenadora do Juizado Especial Cível
da PUC/SP. Professora e Pesquisadora em Direitos Humanos e Fundamentais, Direito Privado
e Direitos Difusos e Coletivos nos PPG e PPGD na PUC/SP. Chefe de Gabinete do Trib. Justiça
do Estado de SP, por quase 17 anos
Nome da Coordenadora 2: Flávia Soares de Sá Neves
Vinculação Institucional: Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
Resumo Curricular: Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP), no núcleo de pesquisa em Direitos Difusos e Coletivos, com bolsa pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Bacharel em Direito com menção
honrosa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Pesquisadora e
advogada em São Paulo. Desenvolve pesquisas nas áreas de Direitos Difusos, Direito
Constitucional, Direitos Humanos, entre outros. Possui experiência na área do Direito, com
ênfase em Direito Civil
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): entre 150 e 250 palavras
O Simpósio propõe a apresentação de pesquisas que envolvem diálogos de fontes
abrangentes dos Direitos Humanos e a efetividade da Justiça, as vulnerabilidades, as
responsabilidades e a sustentabilidade, destacando situações contemporâneas, principalmente
de países emergentes. Procura trazer à baila as problemáticas da efetividade da Justiça, das
vulnerabilidades, das responsabilidades e da sustentabilidade, tendo como horizonte os Direitos
Humanos.
Questões relacionadas aos Direitos fundamentais, entre outras a do acesso à saúde, à
alimentação, à educação (inclusive tecnológica), ao trabalho, à moradia e ao meio ambiente
sadio terão relevância nas reflexões e nos debates propostos pelo Simpósio.
A doutrina, a jurisprudência e as legislações nacionais e estrangeiras, inclusive os
instrumentos jurídicos internacionais, conduzirão os estudos sobre os fundamentos, a história,
os instrumentos jurídicos protetivos e as políticas públicas que corroboram a efetividade da
proteção e concretização dos direitos humanos.
Serão enaltecidas as reflexões que importem: apresentação de estatísticas sobre os
âmbitos dos Direitos Humanos destacados nos estudos, e publicadas por órgãos confiáveis;
encaminhamento de propostas de soluções aos conflitos oriundos das distintas situações de
vulnerabilidade, das responsabilidades vigentes; da manutenção da sustentabilidade à
efetividade dos direitos humanos, entre outras.
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Propõe a produção de textos e debates críticos que homenageiem a visão
interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar e dialogal ofertada à compreensão dos
Direitos Humanos, valendo-se de elementos da teoria do pensamento complexo (Edgar Morin)
e de diálogos integrativos entre essas realidades.
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação:
Português (X)
Inglês (X)
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ONLINE SYMPOSIUM No 86
Symposium:
COMPREHENSIVE SOURCE DIALOGUES ON HUMAN RIGHTS AND THE
EFFECTIVENESS OF JUSTICE, VULNERABILITIES AND SUSTAINABILITY:
EMERGING COUNTRIES
Coordinators:
Name of Coordinator 1: Regina Vera Villas Bôas
Institution: Graduate and Postgraduate Programs in Law at the Pontifical Catholic University
of São Paulo
Curricular Summary: Holds two doctoral degrees in Social Relations Law (Private Law) and
Diffuse and Collective Rights, Master in Private Law and Bachelor in Law, all from the
Pontifical Catholic University of São Paulo (Brazil). Post-Doctorate in Democracy and Human
Rights from the University of Coimbra (Portugal). Coordinator of the Special Civil Court of the
PUC/SP. Professor and Researcher in Human and Fundamental Rights, Private Law and
Diffuse and Collective Rights in the PPG and PPGD at PUC/SP. Chief of Staff of the Trib.
Justice of the State of SP, for almost 17 years
Name of Coordinator 2: Flávia Soares de Sá Neves
Institution: Postgraduate Program in Law at the Pontifical Catholic University of São Paulo
Curricular Summary: Master in Law from the Pontifical Catholic University of São Paulo
(PUC/SP), in the research nucleus Diffuse and Collective Rights, with a scholarship from the
Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). Bachelor in Law
with honors from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP). Researcher and
lawyer in São Paulo. Develops research in the areas of Diffuse Rights, Constitutional Law,
Human Rights, among others. Has experience in the area of Law, with emphasis in Civil Law.
Line(s) of discussion (symposium description):
The Symposium proposes the presentation of research involving dialogues from
comprehensive sources of Human Rights and the effectiveness of Justice, vulnerabilities,
responsibilities and sustainability, highlighting contemporary situations, especially in emerging
countries. It seeks to bring up the issues of the effectiveness of Justice, vulnerabilities,
responsibilities and sustainability, having Human Rights as a horizon.
Issues related to fundamental rights, among others the access to health, to food, to
education (including technological education), to work, to housing and to a healthy environment
will be relevant in the reflections and debates proposed by the Symposium.
Doctrine, jurisprudence, and national and foreign legislation, including international
legal instruments, will conduct the studies on the foundations, the history, the protective legal
instruments, and the public policies that corroborate the effectiveness of the protection and
realization of human rights.
Reflections will be enhanced on: presentation of statistics on the areas of human rights
highlighted in the studies, and published by reliable organs; proposals for solutions to conflicts
arising from the different situations of vulnerability, of existing responsibilities; from the
maintenance of sustainability to the effectiveness of human rights, among others.
It proposes the production of texts and critical debates that pay tribute to the
interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary and dialogic vision offered to the
understanding of Human Rights, making use of elements of the theory of complex thought
(Edgar Morin) and integrative dialogues between these realities.
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Languages of abstracts that will be accepted for presentation:
Portuguese (X)
English (X)
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